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  – אישור פרוטוקול קודם .1

 16/3/2021תאריך  –מן המניין  2021לשנת  2פרוטוקול מס' 

 

 מאשרת מליאת המועצה את הפרוטוקול.פה אחד בעד 

 

 :חלוקת מלגות לסטודנטים  .2

 המלגות התקבלוקבלת מלגת לימודים, שעמדו בתנאים שנקבעו לסטודנטים  19 -ניתנו ל –חלוקת מלגות 

לשמור על קשר עם המלגה נדרשים הסטודנטים קבלת בעבור . בטקס חגיגי שנערך ביחד עם חברי המליאה

, קשר בין דורי, פעילות לילדים חונכות -פעילויות שונות, כגוןלקהילת עמק הירדן באמצעות  ולתרוםהעמק 

לצעירים ועוד. התוכנית מופעלת על ידי מחלקת הצעירים של המועצה יחד עם מפעל הפיס ולמסלול החונכות 

פר"ח וממכללת פרויקט  ,ה.  המקור התקציבי למלגות הנו מהמועצה, מפעל הפיסשותף גם אגף החינוך במועצ

 כנרת.

 

 שירה רוכברג –הצגת פעילות מחלקת צעירים במועצה ע"י מנהלת המחלקה  .3

 ה במרחבאוכלוסייהמ 1/3 -המהווים כ 18-45בגילאי לתושבים  הנותנת מענ במועצה צעיריםהמחלקת 

 .המועצה

יה של תכניות מותאמות לחטיבות הצעירים השונות מתוך מטרה להתאים יובבנהצוות לוקח חלק בחשיבה 

את שירותי המועצה השונים ואת הפעילויות לנחיצות בשטח. יש קשר ושיתופי פעולה עם אגפי המועצה 

 השונים.

 הצוות מזהה צרכים "ונוגע באנשים" ברמה יומיומית ומתאים לכל צעיר את הליווי הדרוש עבורו.

 עלת בשני רבדים:המחלקה פו

 מרכז עד הבית /ישוב

 ברמה האזורית

 סיכום שנה ותכניות עתידיות בתחומי פעילות עיקריים: 

ייעוצי לימודים , מיצוי זכויות, הכוונה תעסוקתית, ליווי ליזמים ) בשיתוף  -תעסוקה /קריירה /יזמות .1

 מעברים(



 

 

 

 מעורבות חברתית ועידוד צמיחת מנהיגות מקומית. .2

 הילה ומאפשרת דיאלוג בין אנשים על בסיס חוויתי. תרבות בונה ק .3

 

פעילויות לדוגמא: תכניות ללימוד אנגלית, סדנא לכלכלת המשפחה, פעילות גיבוש לצעירים, סדנאות הכוונה 

 הורות בעמק ועוד. ,מקורוק פסטיבלמשוחררים,  לחיילים

 

 הצגת תכנית התייעלות מערך הסעות בהשתפות עוזי אלנתן .4

הציג בפני המליאה תכנית התייעלות בשימוש באוטובוסים הצהובים והוספת סבב הסעות  עוזי אלנתן

בהמשך לתהליך זה בימים אלה נעשה שינוי  .נוסף, במטרה לצמצמם את השימוש בעלויות הקבלנים 

 להתאים את זמני ההגעה של האוטובוסים. במטרה בפתיחת וסיום ימי הלימודים מול כלל בתי הספר

נמסר עוד כי נושא ההסעות בחינוך הבלתי פורמלי עדיין לא נבדק לעומקו בשל ההשבתה  במהלך הדיון

 בימי הקורונה.

עד סיום הפעילות ובמהלך תקופה זו יאספו הנתונים על  1/5/21בשלב זה חוזרות ההסעות החל מ 

 מנת לבחון את אפשרויות הייעול של המערך הקיים.

 ות עמותת המייסדים.לגבי ההסעות של ביתנו הן נמצאות באחרי

 

 אישור אריאל צימבליסטה כחבר בוועדת ביקורת בישוב האון .5

  . אריאל צימבליסטה כחבר בוועדת ביקורת בישוב האוןאת בעד, מאשרת המליאה  פה אחד אושר 

 

 מצ"ב טבלת תבר"ים -תבר"ים .6

 

 -אינפורמציה .7

 

מתנדבים של משמר הגבול תפסו גנבים עם בצל ושום  במהלך ישיבת המועצהראש המועצה עדכן כי  -

 והגנבים עוכבו לחקירה. בכמות גדולה , הסחורה הוחזרה לחקלאי

בחופים בכל סוף שבוע  התמודדות עם אלימות קשה -מצב בחופי כנרת וירדןוהסיכום יום העצמאות  -

 מירה על הסדר.על מנת לסייע בש ייס שוטרים בשכרגלם העצמאות , דבר המצריך מהמועצה וובי

 התנועה איור דיהוחלט על ג,ומע"צ התנועה התקיים סיור משולב עם משטרת  -חוף צמח בטיחות -

 . )תחזית לביצוע: במהלך חודש יוני( וזאת על מנת למנוע מפגעי בטיחות שבין הנתיבים 

 תיקוןלבמקטע שבין אשדות יעקב לצמח,  90בכביש ריבוד מחדש יימות עבודות בימים אלה מתק -

    .החורף חודשי במהלך כבישב שנפערו הרבים הבורות

נעשות פעולות אכיפה משמעותיות לרבות הוצאת צווים  -חוקיות שפעילותן אינן לגבי ווילות האירוח  -

 וממשיכים לפעול בנחישות למיגור התופעה.



 

 

 ההצעות.מגישי  816המגרשים שהוצאו במכרז של כפר עבודה, נאחל הצלחה ל   46 -ישנו ביקוש רב ל -

 .לתכנון ובנייה ממליץ לחזור לפגישות פרונטליות של וועדת המשנה שמעון שושן חבר המליאה -

אסף ענברי ד"ר  בבית גבריאל בהשתתפות תיקון ליל שבועות   ערב שבועות יתקיים 16.5 -ב -שבועות -

 .שלומאיר ד"ר ו

סיור עששיות  תקיים י  -הנחיית נציג הכבאות האוסרת על הדלקת מדורות בעקבות -בעומר "גל -

 .הוזמן להשתתף בו הציבור ש

 

 הישיבה ננעלה !

 

 

 

 

 

 

 

_____________________                                                ______________________ 
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